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As tendências naturalizantes da Psicologia do início do século XX fizeram com que
Lev Vigotski (1896-1934), em sua busca por uma psicologia marxista, propusesse uma
explicação sócio-histórica para o psiquismo humano. Desse modo, não apenas os aspectos
cognitivos (atenção, percepção, memória, pensamento, linguagem, dentre outros) deveriam
ser analisados e explicados por essa vertente, mas também os aspectos afetivos deveriam se
tornar seu objeto de estudo.
Nesse sentido, esta pesquisa busca analisar, mediante revisão bibliográfica, descrita
por Gil (2006) como uma pesquisa desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos, os aspectos da afetividade humana
com base na Psicologia Histórico-Cultural, abordando questões fundamentais dessa temática,
como os afetos, as emoções e os sentimentos, cuja manifestação se dá no interior do
emaranhado das funções psicológicas superiores do indivíduo. Diferenciemos, portanto, cada
um desses conceitos.
Segundo o Dicionário Aurélio (1986), o termo afeto pode ser definido como “impulso
do ânimo” ou “manifestação do ânimo”. Isso denota um caráter muito próximo dos aspectos
inatos, tendo em vista que é classificado por meio da palavra “impulso”. Não longe disso,
Toassa (2009, p. 157-158) revela que, para Vigotski, o termo afeto “denomina um simples
impulso sem qualquer qualidade especificamente emocional” e, ainda, que “afeto’ e ‘instinto’
são processos que se sobrepõem no início da vida”, o que dá aos afetos, de acordo com a
Psicologia Histórico-Cultural, o sentido de impulso mediador entre o biológico e o a psíquico.
Já a palavra emoção é descrita como “comoção” ou “perturbação moral”. Ambos os
significados sugerem que algo está atuando sobre o indivíduo no sentido de comovê-lo, isto é,
de abalá-lo, de mexer com ele ou de perturbá-lo moralmente. Na realidade, tais significados
também transmitem a impressão de que se trata de algo vinculado à realidade objetiva, que
parte do exterior para o interior. Dito de outra forma, subentende-se que o motivo que abala,
que comove ou que perturba o indivíduo, ainda que seja sentido internamente, tem completa
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relação com o mundo exterior e com o sentido pessoal que este indivíduo atribui àquilo que
está sendo vivenciado (Asbahr, 2011).
Semelhantemente, Machado, Facci e Barroco (2011) afirmam que as emoções são ao
mesmo tempo subjetivas para aquele que sente e objetivas em sua gênese, tendo em vista que
o homem age na realidade e também reage a ela. Para Smirnov (1969), teórico soviético que
compactua com as ideias vigotskianas sobre o tema, as emoções se desenvolvem, se
modificam e são constitutivas da personalidade humana, sendo permeadas pelas vivências e
pela história. Dessa maneira, tal função psicológica superior é definida a partir uma atitude
subjetiva de sentir do homem, a qual se origina a partir da realidade objetiva, isto é, das
relações estabelecidas na realidade objetiva com outros homens.
Outro aspecto analisado por Machado, Facci e Barroco (2011) refere-se ao fato de que
nem tudo na realidade objetiva provoca uma reação no sujeito, mas somente aquilo que age
sobre ele gerando uma necessidade ou motivo que o conduz à atividade. Nesse sentido, as
emoções correspondem mais à satisfação de necessidades orgânicas, porém, seu caráter social
não pode ser desprezado, pois as emoções, ainda que mais associadas a fenômenos orgânicos,
são sempre e inevitavelmente reações de um ser social, ligadas às exigências sociais de cada
período histórico da humanidade.
Por sua vez, o vocábulo sentimento é definido pelo Dicionário Aurélio (1986), dentre
outros significados, como “aptidão para receber impressões; sensibilidade; consciência
íntima; faculdade de compreender; paixão”. Nota-se que aqui, claramente, temos um grande
salto qualitativo em relação às palavras “afeto” e “emoção”. Isso se evidencia na medida em
que são trazidas expressões como “consciência íntima” e “faculdade de compreender”, nas
quais se nota algo muito mais elaborado e complexo quanto aos processos psíquicos.
Embora o termo “sentimento” seja diferente de “emoção” ou “afeto” em seu
significado dicionarizado, é comum encontrarmos estudos que colocam afeto, emoção e
sentimento num mesmo patamar, usando ora um vocábulo ora outro para caracterizar um
mesmo fenômeno, sem quaisquer distinções. O próprio Vigotski, pesquisado por Toassa
(2009, p. 281-283), fez isso. Conforme a autora comenta: “Apesar do nosso desejo de
determinar o emprego dos termos por Vigotski, esta pesquisa não nos ajudou: mostrou, ao
invés disso, a multiplicidade deles, tal como é corrente em tantas outras psicologias”.
Diante dessa dificuldade de aferição objetiva dos diferentes vocábulos presentes na
obra de Vigotski, Toassa (2009, p. 285) propõe que independentemente da escolha adotada o
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fundamental é que se mantenha a distinção entre emoções/afetos inferiores (elementares) e
superiores (culturizados). Ela ainda refuta a ideia dicotomista de usar o termo “emoções” para
designar emoções inferiores e “sentimentos” para denominar emoções especificamente
humanas. Tal dicotomia, segundo a autora, é algo dualista, estranho ao processo de definição
conceitual e semântica encontrado na obra de Vigotski, que costumava denominar as
diferentes funções psíquicas com a mesma palavra.
Não obstante essas considerações, Smirnov (1969) define os sentimentos como
fenômenos que se vinculam basicamente às necessidades culturais e espirituais do indivíduo,
desencadeadas no processo de desenvolvimento histórico da humanidade. Para o autor, os
sentimentos são manifestados de acordo com as condições nas quais o sujeito vive, bem como
por suas relações sociais e por suas necessidades, o que coloca os sentimentos na posição de
reações diante da realidade. Dessa maneira, diferenciam-se consideravelmente das emoções,
pois estas são reações mais vinculadas à satisfação de necessidades orgânicas do sujeito,
relacionada com as sensações, apesar de seu caráter social (Machado, Facci e Barroco, 2001).
Com efeito, ante o exposto, podemos perceber que os afetos estão mais próximos às
questões inatas, instintivas e aos impulsos afetivos que fazem a ponte entre o biológico e o
psíquico, entre o natural e o social na mente humana. Já as emoções parecem estar em um
nível mais culturizado, se constituindo em reações emocionais diante das necessidades
impostas por questões orgânicas, ou seja, visando, coerentemente com a realidade objetiva, a
satisfação de desejos da realidade interna. Por último, os sentimentos se apresentam como
reações diante das necessidades culturais e espirituais do indivíduo, sendo, portanto, os mais
culturizados, complexos e sócio-históricamente desenvolvidos.
Ao que tudo indica, afetos, emoções e sentimentos, ainda que procuremos diferenciálos, se manifestam de maneira integrada e consecutiva, sendo distinguidos unicamente pela
questão da intensidade e do grau de complexificação, culturização. Fazem, assim, parte de um
mesmo conjunto, de um todo indivisível, sendo codependentes e totalmente interligados, num
processo de intercâmbio constante com as demais funções psicológicas superiores. Com base
nisso, tomamos aqui a liberdade de classificá-los como fenômenos da afetividade humana,
sendo esta definida pelos processos realizados conjuntamente por esses três fenômenos, em
parceria com outras funções psíquicas e permeados pelas vivências.
No entanto, a afetividade não deve ser confundida com afetos, emoções ou
sentimentos. Ela inclui esses três aspectos, mas não se limita a eles, pois engloba pensamento,

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
linguagem, memória, atenção, enfim, outras funções psicológicas superiores que não apenas
compõem a afetividade humana, mas que também permitem sua existência. Além disso,
possui uma face vivencial fundamental, não descartando, ainda, as funções psicológicas
primitivas, elementares, as quais se encontram incorporadas a ela.
Acerca do afetivo para a Psicologia Histórico-Cultural, Gomes (2008, p. 107) alerta
que devemos analisar tal aspecto “como um sistema que funciona relacionando elementos
biológicos, psicológicos e sociais e que tem nas categorias de consciência e atividade seu
núcleo de sustentação e desenvolvimento”. Segundo a autora, a indissociabilidade entre as
diferentes funções psicológicas, inseridas numa mesma e complexa trama conceitual, aponta
para o fato de que a presença de elementos mediadores é fundamental na promoção de um
funcionamento psicológico superior, o que remete a duas considerações essenciais no que
tange à concepção de psiquismo humano: 1) Seu caráter sistêmico; e 2) A impossibilidade de
dissociar afetivo e cognitivo nesse processo de constituição (Gomes, 2008, p. 114).
Isso significa, de acordo com a autora, que tais processos não podem ser considerados
“funções isoladas”, ou mesmo uma “faculdade específica” de uma porção determinada do
cérebro, mas caracterizam-se, fundamentalmente, por uma estrutura denominada “sistema
interfuncional complexo”.
Portanto, entendendo a afetividade humana nesse conjunto de funções biopsicossociais
que funcionam de modo integrado e indissociável, compondo um “sistema interfuncional
complexo”, podemos concluir que o que fica de mais importante acerca dos estudos
vigotskianos dos aspectos afetivos é que eles se tratam de funções psicológicas superiores, por
conseguinte, culturizados, especificamente humanos e desenvolvidos pelo homem no decorrer
do processo de produção de sua vida material e em sociedade. Nesse sentido, cumpre destacar
que, em conjunto com as demais funções psicológicas superiores, os fenômenos afetivos são
capazes de se transformar, se sofisticar e se desenvolver.
Tais questões, por fim, demonstram que é necessário que se façam mais pesquisas
acerca da afetividade numa perspectiva histórica e social do desenvolvimento humano, pois
mesmo estando na categoria de funções psicológicas superiores, tais fenômenos carecem de
respostas mais conclusivas, principalmente pelo fato de Vigotski não ter terminado sua
principal obra a respeito do assunto, a “Teoria das emoções” (Vigotsky, 2004), bem como
pelas dificuldades de aferição objetiva dos diferentes vocábulos presentes na obra do autor,
dentre os quais destacamos os afetos, as emoções e os sentimentos.
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